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Анотація курсу 

Держава і право – два взаємопов'язаних суспільних явища, які виникли 

одночасно й пройшли разом довгий шлях в своєму розвитку. Держава як 

організація публічної влади, і право як система загальнообов'язкових норм, що 

виражають зведену в закон державну волю. Чи усвідомлюєте ви необхідність 

знання історії становлення державних і правових інститутів України, що 

дозволяє зрозуміти сутність державно-правових явищ, що відбуваються в наш 

час, в умовах формування правової держави і громадянського суспільства. В 

той же час стрижнем професійної соціалізації майбутніх юристів повинно стати 

пізнання закономірностей вітчизняного державотворення та правотворення. 

Курс «Історія держави та права України» закладає базу розуміння 

майбутнім фахівцем найбільш істотних історико-правових проблем і фактів, 

ознайомлення з юридичною термінологією і понятійним апаратом історико- 

правової науки, дає змогу простежити генезис вітчизняної державності, 

формування національної правової традиції, виявити особливості процесів 

розвитку вітчизняної держави і права, їх відмінність від аналогічних процесів в 

країнах Західної Європи, охарактеризувати стан сучасної Української держави 

та права з урахуванням історичного досвіду і традицій. 

«Історія держави та права України» обумовлена тим, що вивчення цієї 

дисципліни дозволяє забезпечити отримання курсантами, студентами, 

слухачами знань щодо становлення та розвитку державно-правових форм на 

території України. Дисципліна має свою специфіку, яка перебуває у з’єднанні 

історичного та юридичного аспектів вивчення: як історична наука вона тісно 

пов'язана з історією розвитку господарства, культури, науки та інших областей 

людської діяльності, а також з історією сусідніх держав та народів, як 

юридична дисципліна має свій об'єкт вивчення – еволюцію норм і форм 

державності та права у різні історичні періоди. У цьому аспекті курс пов'язаний 

з теорією держави та права, історією вчень про державу і право, історією 

держави та права зарубіжних країн, галузевими юридичними дисциплінами. 

Опанування знаннями з курсу реалізується за допомогою основних 

організаційних форм навчання: лекцій, семінарів, консультацій, самостійної 

роботи тощо. Остання займає провідне місце в системі навчального процесу та 

передбачає написання есе за заданою проблематикою; аналітичний розгляд 

наукових та методичних праць; аналіз конкретних виробничих ситуацій та 

підготовку аналітичних доповідей; виконання різнопланових завдань. 

Мета курсу 

Метою навчальної дисципліни «Історія держави та права України» є 

формування в курсантів, студентів, слухачів: чітких теоретико-концептуальних 

уявлень щодо державно-правових подій в Україні з початку формування 

державності й до періоду сучасного розвитку державно-правових інститутів 

України; поваги до закону і дбайливого ставлення до соціальних цінностей 

правової держави. Майбутній фахівець має усвідомити загальні тенденції та 

особливості державно-правового розвитку українських земель на окремих 

історичних етапах. 
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Організація навчання  

Тематичний план 

 

№ 

 

Назва теми 

Всьог 

о 

годин 

Лекці ї Семінар 

и 

Самостійна 

робота 

Розділ 1. Виникнення державності на території України та еволюція державно-

правових інститутів за часи середньовіччя та раннього модерну 

1 Історія держави та права України як 

наука і навчальна дисципліна. 

Передумови виникнення держави та 

права на теренах України 

6 2 2 2 

2 Стародавні держави та право на 

території сучасної України 6  2 4 

3 Державний устрій і право 

Київської Русі 
8 2 4 2 

4 Особливості політичного розвитку 

Галицько-Волинської держави та її 

права 

4  2 2 

 

5 

Суспільно-політичний устрій і право 

українських земель під владою Речі 

Посполитої 

 

6 
 

2 
 

2 
 

2 

 Всього за розділ 1 30 6 12 12 

Розділ 2. Створення української козацької держави, основні етапи 

інкорпораційної політики російського царизму та період бездержавності та 

національно-визвольні змагання початку ХХ ст. 

6 Військово-політичний устрій та право 

Запорозької Січі 8 2 4 2 

7 Українська гетьманська держава та її 

право 
7  2 5 

8 Суспільно-політичний лад і право 

українських земель у  складі Російської, 

Австрійської, Австро-Угорської імперій 

6 2 4 2 

9 Українська державність і 

право на початку ХХ ст. 
7 2 2 3 

 Всього за розділ 2 30 6 12 12 

       Розділ 3. Радянська Україна та державно-правові реалії періоду незалежності 

10 Українська СРР (УРСР) та її право 15 2 2 11 

11 Розпад СРСР і відродження 

Української незалежної держави 
15 2 2 11 

 Всього за розділ 3 30 4 4 22 

 Всього годин за курсом 90 16 28 46 

 

Завдання до семінарських занять 

Семінарські заняття системно охоплюють увесь курс, допомагають 

здобувачам усвідомити його значення, обсяг і структуру, зміст окремих 

розділів і тем, надають змістовну, організаційну та методичну допомогу у 
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самостійному їх вивченні, визначають найбільш складні теми та питання і 

допомагають їх засвоїти. Підготовка до семінарського заняття передбачає 

опрацювання матеріалів з теми, що виноситься на заняття, а також оволодіння 

комплексом контрольних питань. 

 
Плани семінарських занять 

Тема 1. Історія держави та права України як наука і навчальна 

дисципліна. Передумови виникнення держави та права на теренах України 

1. Предмет, метод, джерела курсу «Історія держави та права України» 

2. Періодизація історії держави та права України 

3. Основні соціально-економічні передумови виникнення державності 
4. Виникнення общин і перших соціальних норм 
5. Становлення звичаєвого права 
Література: основна № 2-4, 8-10, 13-14; допоміжна № 17, 21, 29, 49. 
 

Тема 2. Стародавні держави та право на території сучасної України 

1. Неолітична революція як передумова формування державності 

2. Різні етноси та різні види державності між Дунаєм та Доном.  

3. Характеристика Скіфiї античними істориками.  

4. Скіфія часів військової демократії. 

5. Скіфське царство (державний устрій, форма правління, соціальна структура).  

6. Право Скіфського царства 

7. Сармати та зруйнування скіфської держави.  

8. Причини грецької колонізації Північного Причорномор’я. Типи колоній. 

9. Державний устрій та форма правління в античних полісах Північного 

Причорномор’я. 
Література: основна № 3-6, 11, 14, 16, 17; допоміжна № 17, 29, 49, 59. 

 
Тема 3. Державний устрій і право Київської Русі 

3.1. Державний устрій Київської Русі 

1. Велике переселення народів.  

2. Формування державності у східних слов’ян.  

3. Утворення Київської Русі. 

4. Державний устрій. Особливості системи сюзеренiтету-васалiтету.  

5. Державний апарат та форма правління Київської Русі 

6. Податки та система мір як елементи державності Київської Русі. 

7. Соціальний устрій Київської Русі.  

8. Правове становище різних категорій населення. 

Література: основна № 4, 9-11, 13, 14, 17; допоміжна № 6, 17, 28, 47, 49, 59. 

3.2. Право Київської Русі 

1. Джерела права та досвід кодифікації. «Руська правда». 

2. Особливості інститутів цивільного права Київської Русі. 

3. Злочини та покарання.  

4. Суд та процес у Київській Русі. 

Література: основна № 2-4, 8, 10, 12-14; допоміжна № 6, 17,28-29,  44, 47, 49. 
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Тема 4. Особливості політичного розвитку Галицько-Волинської держави 

та її права 
1. Зміни в соціально-політичному устрої Русі в ХІІ ст.  

2. Формування державної  самостійності князівств.  
3. Поліцентрична система управління. 

4. Особливості державного та соціального устрою Галицько-Волинського 

князівства. 

5. Основні риси права князівства в період роздробленості. 

Література: основна № 2-6, 8, 14, 18; допоміжна № 25 - 27, 29, 33, 55 . 

 
Тема 5. Суспільно-політичний устрій і право українських земель під 

владою Речі Посполитої 

1. Загальна характеристика періоду.  

2. Об’єднання південно-західних земель під владою Литовського князівства. 

3. Об’єднання Литви та Польщі.  

4. Вплив Кревської, Городельської та Люблінської уній на державно-правовий 

статус українських земель. 

5. Державний лад та форма правління: 

– вищі та центральні органи влади й управління; 

– міське управління; 

– Магдебурзьке право в українських містах; 

– військова організація.  

6. Злочини, покарання, суд та процес на українських землях литовсько-

польського періоду. 

Література: основна № 2-4, 8-11, 13-14, 16, 17; допоміжна № 5, 7, 24, 33,  

 
Тема 6. Військово-політичний устрій та право Запорозької Січі 

6.1. Причини формування та склад запорозького війська. 

Адміністративний устрій запорозьких козаків 

1. Причини формування запорізького козацтва. Основні етапи розвитку. 

2. Військовий та територіальний устрій запорізьких козаків. 
3. Принципи формування війська.  

4. Національний, соціальний та чисельний склад. 

5. Система управління у козаків.  

6. Елементи державності.  

7. Автономія у складі Литовської держави та Речі Посполитої. 

Література: основна № 3, 4, 8, 13-15, 18; допоміжна № 6, 20, 24, 50, 52. 

6.2 Право запорозьких козаків. Формування української національної 

держави 

1. Джерела та основні риси права в козаків.  

2. Злочини та покарання на Запорізькій Січі.  

3. Судові органи та їх функції. 

4. Порівняльна характеристика права Київської Русі, польсько-литовського 

права та права запорізьких козаків. 
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5. Національно-визвольна війна – спроба створення національної держави.  

6. Правовий статус та форма державно-правових зв’язків України з Росією за 

договором 1654 р. 

Література: основна № 3, 4, 13-15; допоміжна № 6, 20, 24, 50, 52. 

 
Тема 7. Українська гетьманська держава та її право 

1. Загальна характеристика періоду. Створення козацько-гетьманської держави 

2. Умови Зборівського договору 

3. Переяславська рада: основні здобутки та прорахунки 

4. Зміни в суспільному ладі 

5. Органи автономної влади й управління 

6. Гадяцький договір 

7. Березневі статті (1654 р.) 

8. Судова система Гетьманщини 

9. Джерела та риси права Гетьманщини: Московські статті 1665 р., 

Переяславські статті 1674 р., Коломацькі статті 1687р. 

10.  Конституція Пилипа Орлика 

11.  Особливості регулювання різних груп  правовідносин в період 

Гетьманщини 

Література: основна № 2-5, 8, 10, 13, 14; допоміжна № 10, 13, 22, 51, 54. 

 
Тема 8. Суспільно-політичний лад і право українських земель у  складі 

Російської, Австрійської, Австро-Угорської імперій 

8.1 Соціально-політичний устрій українських земель у ХІХ ст. 
1. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у XIX ст.  

2. Державний апарат: 

- вищі та центральні органи влади. Виникнення міністерств. 

- місцеві органи влади. Губернаторська влада. 

3. Становий поділ суспільства.  

4. Поява нових категорій населення.  

5. Зміни в соціальній структурі після скасування кріпосного права. 

6. Реформування державного устрою імперії та вплив цього процесу на 

українські землі: земська, міська, військова реформи. 

Література: основна № 2-5, 8, 11, 14; допоміжна № 5, 8, 11, 12, 35, 37, 39. 

8.2 Формування апарату поліції та право України в ХІХ столітті 

1. Створення і розвиток апарату загальної поліції. Поліцейська реформа 1862 

року. Виникнення нових поліцейських підрозділів наприкінці ХІХ ст. 

2. Формування апарату політичної поліції – жандармерії.  

3. Жандармська реформа 1867 р. Політичний розшук. 

4. Джерела та досвід кодифікації.  

5. Зібрання малоросійських прав.  

6. Основні галузі права. Злочини та покарання. 

7. Зміни в цивільному та кримінальному судочинстві.  

8. Судова реформа 1864 року. 
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Література: основна № 3-5, 8, 11, 15; допоміжна № 5, 8, 11, 12, 13, 22, 35, 37. 
 

Тема 9. Українська державність і право на початку ХХ століття 

1. Особливості розвитку українських земель у складі Російської імперії.  

2. Україна в умовах тривладдя та багатьох суверенітетів після занепаду 

Російської імперії.  

3. Центральна Рада та її Універсали.  

4. Проголошення, державне будівництво і захист Української народної 

республіки. 

5. Створення Директорії. Відродження законів УНР. 

6. Особливості розвитку українських земель у складі Австро-Угорської імперії.  

7. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). Організація 

та структура державного апарату. 

8. Об’єднання УНР та ЗУНР (22 січня 1919 року) в єдину Соборну державу 

9. Німецько-австрійська окупація. Українська держава гетьмана 

П. Скоропадського. 

Література: основна № 2-4, 9-11, 13, 14, 18; допоміжна № 6, 9, 11, 12, 18, 19, 

23, 35, 48, 56. 

 

Тема 10. Українська СРР (УРСР) та її право 

1. Утворення СРСР. Перебудова державного апарату  

2. Формування репресивного апарату нової держави 

3. Тоталітарні деформації радянського ладу в Україні 

4. Перша кодифікація законодавства УРСР (1922–1927).  

5. Еволюція галузей права 

6.Державність Західної України у 20–30-і роки.  

7. Входження Західної України та Північної Буковини до складу УРСР. 

8. Україна після Другої світової війни.  

9. Еволюція державного апарату (1945–1985 рр.).  

10. Сталінізм та неосталінізм у державному та правовому будівництві.  

11. Посилення централізації управління та обмеження суверенітету республіки. 

12. Друга кодифікація українського законодавства.  

13. Розвиток галузей права у 60–80-і роки.  

14. Судова система радянського часу. 

Література: основна № 2-5, 9, 10, 13-16; допоміжна № 3, 8, 14, 24, 31, 32, 41, 

46, 53. 

 

Тема 11. Розпад СРСР і відродження Української незалежної держави 

1. Український етнос–основа формування Української незалежної держави.  

2. Передумови демократизації в Україні у 80-і роки.  

3. Процес перебудови та зміни в суспільно-політичному житті.  

4. Декларація про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, її роль та 

значення.  

5. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року та його 

ухвалення на референдумі 1 грудня 1991 року. 
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6. Становлення української національної державності (1991–1995 рр.).  

7. Закон України «Про правонаступництво України» (12 вересня 1991р.).  

8. Закон України «Про громадянство України» (8 жовтня 1991 р.).  

9. Проблеми формування й удосконалення інститутів влади й правової системи. 

10. Нові функції незалежної української держави.  

11. Конституційний процес в Україні 1990–1996 рр. Конституція України 28 

червня 1996 року, її значення.  

12. Конституційна реформа 2004 р. Зміни в державному ладі 2014–2021 рр. 

13. Реформування правової системи України на початку ХХІ ст.  

14. Кодифікація законодавства та прийняття нових кодексів. 

Література: основна № 1-3, 5, 6, 12- 15, 18; допоміжна № 1, 4, 6, 15, 34, 41, 52. 
 

Завдання для самостійної роботи 

Ряд питань навчальної дисципліни виносяться на самостійне 

опрацювання. Виконання самостійної роботи оцінюється окремо та є 

невід’ємною складовою успішного проходження курсу. Для виконання 

теоретичних завдань самостійної роботи вам необхідно зробити відповідний 

конспект нижчезазначених питань. Кожне питання має бути ґрунтовно 

висвітлене в обсязі не менше двох сторінок рукописного тексту. 

 

Теми завдань для самостійної роботи: 

1. Особливості і характерні риси «військової демократії» 

2. Складіть схему державного апарату античних полісів Північного 

Причорномор’я 

3. Назвіть причини аристократизації державного ладу в грецьких містах-

державах Північного Причорномор’я 

4. Складіть схему державного апарату Боспорського царства 

5. Які причини зумовлювали нерозвиненість рабовласництва у східних 

слов’ян? 

6. Охарактеризуйте роль християнства у становленні держави «Київська 

Русь» 

7. Характерні риси і особливості укладання договорів за Руською 

Правдою 

8. Охарактеризуйте причини феодальної роздробленості. Чи є цей процес 

закономірним явищем у розвитку феодальних держав? 

9. Чим пояснюється надзвичайна згуртованість і міць Галицько- 

Волинського боярства? 

10. Особливості застосування магдебурзького права в межах Галицько- 

Волинських земель 

11. С чим пов'язується поява перших писаних законів на території 

України? 

12. Коли та у які місяці проходило полюддя та чому? Коли і як проходила 
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реалізація полюддя? 

13. Як ви вважаєте які доручення київських князів виконували наймані 

дружини варягів? 

14. Історики підрахували, що князь Святослав пройшов походами не 

менше 8000–8500 км. Іноді Святослава звинувачують у надмірній войовничості, 

безрозсудній дражливості, називаючи його «авантюристом, ватажком 

жебрацької дружини». Які доводи можна привести у спростування цих 

звинувачень? 

15. Київська Русь була величезною країною. Як впливало на розвиток 

держави величезність її території? Відповідь складіть у вигляді плану. 

16. Чи є щось спільне між угодою 843 року, укладеним у місті Вердені, та 

рішеннями з’їзду руських князів у Любечі 1097 року? 

17. Як Ви вважаєте, збільшення міст у Київській Русі – це причина 

феодальної роздробленості чи її наслідок? Можливо вона зовсім не пов’язана з 

роздробленістю? Свою відповідь обґрунтуйте 

18. Які зміни відбулися у соціально-політичному устрою українських 

земель у період з ХІV по ХVІІ ст.? 

19. Зробіть порівняльну характеристику становища південно-руських 

земель під владою Литви та Польщі в цей період. 

20. Як вплинули Кревська, Городельська та Люблінська унії на державно- 

правовий статус українських земель? Охарактеризуйте ці державні документи. 

21. Порівняйте вищі органи влади та управління у Литовському князівстві 

та Речі Посполитій 

22. В чому полягали особливості в управлінні міст з магдебурзьким 

правом? 

23. Охарактеризуйте основні риси цивільного та кримінального права. 

24. Назвіть органи влади та управління в Литовському князівстві та Речі 

Посполитій та їх функції 

25. Охарактеризуйте злочини за польсько-литовським законодавством. 

26. Охарактеризуйте злочини за польсько-литовським правом. 

27.Розкрийте причини формування запорізького козацтва. 

28. Охарактеризуйте військовий та територіальний устрій запорозьких 

козаків у Литовській державі та Речі Посполитій? 

29. За якими принципами формувалось запорізьке козацтво? Назвіть його 

національний, соціальний та кількісний склад. 

30. Які елементи державності просліджуються в системі управління 

запорозьких козаків? 

31. Охарактеризуйте Генеральну раду Війська запорізького. 32.Що являла 

собою полково-сотенна система управління? 

33. Розкрийте систему судів у Війську запорізькому та за якими нормами 

тут чинилось правосуддя? 

34. Назвіть основні риси судочинства Української держави періоду 1648- 

1654 рр. 
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35. Порівняйте давньоруське право, польсько-литовське право та право 

запорізьких козаків. 

36. Дайте характеристику Конституції Пилипа Орлика. 

37. Складіть схему адміністративно-територіального устрою українських 

земель після 1835 р. 

38. Як на вашу думку позначився на подальшому соціально-політичному 

розвитку України указ 1835 р. «О Малороссийских чинах дающих право на 

действительное или потомственное дворянство»? 

39. Проаналізуйте процес еволюції соціального складу міського 

населення України у першій половині ХІХ ст. 

40. Складіть схему апарата управління Російської імперії. 

41. Які основні кодифікації українського права були створені у першій 

половині ХІХ ст. 

42. Охарактеризуйте причини, наслідки і сутність поліцейської реформи 

60-х років ХІХ ст. 

43. Чому судова реформа 1864 року була визнана однією з 

найпослідовніших буржуазних реформ? 

44. Охарактеризуйте прогресивність створення та діяльності органів 

земського самоврядування. 

45. Причини виникнення і характеристика фабричного законодавства.  

46. Які три центри влади склалися в Україні після Лютневої революції в 

Російській імперії? 

47. Складіть схему: «Державний апарат та форма правління УНР». 

48. Складіть схему: «Державний апарат Української держави П. 

Скоропадського». 

49. Закон про українське громадянство П. Скоропадського від 3 липня 

1918 року автоматично поширював громадянські права на всіх, хто по цей 

момент мешкав на території України. Обов’язковою умовою було прийняття 

присяги на вірність Українській Державі. Чи вважаєте ви такий закон виявом 

демократизму гетьманської влади? Обґрунтуйте відповідь. 

50. Історик О.Субтельний так оцінює перспективу завоювання 

незалежності ЗУНР: «Якщо враховувати історичні умови, невдача західних 

українців у досягненні своїх цілей не була чимось несподіваним». Про які 

історичні умови йдеться ? Чи згодні ви з таким твердженням історика? Чому? 

51. Складіть схему «Найвищі органи державної влади й управління 

УСРР» за Конститу3ією СРСР 1924 р. 

52. Порівнюючи структуру Конституції 1937 р. з Конституцією України 

1996 р. доведіть, що вона була побудована у такий спосіб, що сама її структура 

абсолютизувала державу. 

53. Пригадайте з курсу «Теорія держави та права» поняття правової 

держави й громадянського суспільства. Яким чином відсутність правової 

держави в СРСР вплинула на ситуацію в 1941 р.? Яким  чином дійсно повинна 

обмежуватися демократія в державі, яка перебуває в стані війни ? 
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54. Складіть розгорнутий план відповіді на питання «Німецький 

окупаційний режим: час, система і методи управління». 

55. Складіть тези на тему «Радянське підпілля й партизанський рух у роки 

війни». 

56. Складіть тези на тему: «Реформа державного апарату в 80-ті роки ХХ 

ст.». 

57. Порівняйте цивільно-правові відносини за часів радянської влади та в 

період незалежності України. В чому, на Ваш погляд існують принципові 

відмінності. 

58. Намалюйте схему «Громадянське суспільство в Україні», визначив 

кожний елемент. 

59. Складіть історичний ланцюжок на тему «Еволюція форм правління в 

Українських землях: від античних держав до сучасної держави». 

60. Складіть розвернутий план до теми: «Еволюція права в українських 

землях: від звичайного до сучасного». 

 
Індивідуальні завдання 

Видами індивідуальних науково (навчально)-дослідницьких завдань є: 

- виступ на наукових конференціях; 

- участь у інтернет-конференціях; 

- участь у Всеукраїнських та регіональних олімпіадах; 

- реферат з теми (розділу) або вузької проблематики; 

- розв’язування та складання практичних, ситуативних задач різного рівня з 

теми, розділу або курсу; 

- розроблення тестових завдань; 

- підготовка комп’ютерних презентацій по окремих темах; 

- написання есе, творчих завдань тощо. 

 

Порядок оцінювання 

Оцінювання ваших досягнень відбувається за системою відображеною в 

Таблиці 1. 

 

 

№ 

 

Назва теми 

 

Всього 

балів 

Таблиця 1 

Форма заняття 

Семінарськ

і заняття 

Практичні 

заняття 

Розділ 1. Виникнення державності на території України та еволюція державно-

правових інститутів за часи середньовіччя та раннього модерну 

 

1. 

Історія держави та права 

України як наука і навчальна 

дисципліна. Передумови 

виникнення держави та права 

 

3 

 

3 

 

- 
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на теренах України 

 

2. 

Стародавні держави та право 

на території сучасної України 
 

3 

 

3 

 

- 

3. 
Державний устрій і право 

Київської Русі 
6 6 - 

 

4. 

Особливості політичного 

розвитку Галицько-Волинської 

держави та її права 

 

3 

 

3 

 

- 

 

 

5. 

Суспільно-політичний устрій і 

право українських земель під 

владою Речі Посполитої 

 

3 

 

3 

 

 

- 

Розділ 2. Створення української козацької держави, основні етапи 

інкорпораційної політики російського царизму та період бездержавності та 

національно-визвольні змагання початку ХХ ст. 

 

6. 

Військово-політичний устрій 

та право Запорозької Січі 
 

6 

 

6 

 

- 

 

7. 

Українська гетьманська 

держава та її право 
 

3 

 

3 
 

- 

 

8. 

Суспільно-політичний лад і 

право українських земель у  

складі Російської, 

Австрійської, Австро-

Угорської імперій 

 

6 

 

6 

 

- 

 

9. 

Українська державність і право 

на поч. ХХ ст. 
 

3 

 

3 

 

- 

     Розділ 3. Радянська Україна та державно-правові реалії періоду незалежності 

10. 
Українська СРР (УРСР) та її 

право 
 

3 

 

3 

- 

 

11. 

Розпад СРСР і відродження 

Української незалежної 

держави 

 

3 

 

3 

 

- 

 Разом 42             42 - 

 Виконання завдань для самостійної     

та індивідуальної роботи 

 

18 

 Іспит 40 

 Всього 100  

 

Поточна оцінка знань студентів (курсантів) денної форми навчання під 

час семінарських занять здійснюється за трьохбальною системою (від «3» до 

«0» балів): 

- найвищий бал – «3» може отримати студент (курсант), який 

бездоганно виконав завдання або практичні вправи, який демонструє 

спроможність самостійно мислити, поєднуючи високий рівень володіння 

теоретичним матеріалом з умінням розв’язувати практичні завдання, 

переконливо аргументувати свою позицію, адекватно використовуючи 

понятійно-категоріальний апарат певної дисципліни; аналізувати й 

оцінювати різноманітні явища і факти, встановлюючи логічний зв’язок між 
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ними та виявляючи об’єктивні закономірності; знаходити джерела необхідної 

інформації й використовувати отримані відомості відповідно до мети та 

завдань власної пізнавальної діяльності, використовувати набуті знання та 

вміння в нетипових ситуаціях; 

- бал «2,5» виставляється за вміння самостійно відтворювати знання з 

елементами їх перетворення; застосування їх у видозміненій, але близькій до 

типової ситуації, потребуючи при цьому допомоги викладача; давати свою 

власну інтерпретацію матеріалу (пояснювати, коротко викладати); уміти 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; здійснювати перенесення дій; 

за виконання практичних завдань або  вправ з незначною кількістю помилок; 

- бал «2» виставляється за вміння самостійно відтворювати інформацію 

та застосовувати її в типових ситуаціях, виявляючи при цьому невпевненість 

у своїх діях; встановлювати зв’язки нових знань з раніше засвоєними; 

проводити порівняння, робити  висновки (за допомогою викладача); 

виконувати в цілому правильно, хоча й зі значною кількістю помилок, 

практичні завдання та вправи; 

- бал «1» виставляється за вміння самостійно відтворити інформацію 

(хоча і з допомогою раніше законспектованого матеріалу) робити висновок 

(за допомогою викладача); прийти до правильної відповіді, хоча й зі 

значною кількістю помилок, практичні завдання та вправи (за допомогою 

викладача чи інших осіб); 

- бал «0» виставляється за незадовільний рівень знань та умінь, а також 

за непідготовленість до заняття. 

З метою точнішого визначення ступеня готовності студента (курсанта) до 

навчальної роботи або його безпосередньої участі в цій роботі можуть 

використовуватися диференційовані бали («+0,5»; «+1,5»). 

Увесь комплекс самостійної та індивідуальної роботи може бути 

оцінений максимум в 18 балів. Наукова публікація або підготовка конкурсної 

наукової роботи з проблематики навчального курсу – до 18 балів. Доповідь на 

науково-практичну конференцію, круглий стіл, засідання наукового гуртка 

кафедри – 12-16 балів. Розробка сценарію ділової гри на семінарське заняття – 

10-14 балів. Мультимедійні презентації – 0-12 балів. розроблення тестових 

завдань – 0-10. Анотація статей, які включені до наукових періодичних видань 

або збірки наукових робіт – 0-8 балів. Складення таблиці, розробка схеми або 

інших наочних навчальних матеріалів за проблематикою дисципліни 0-8 балів. 

Есе – 0-8 балів. Підготовка кросвордів за тематикою дисципліни – 0-8 балів. 

Підсумковий контроль з дисципліни відбувається у вигляді усного 

екзамену на якому ви можете отримати до 40 балів в залежності від повноти та 

обґрунтованості ваших відповідей. У кожному екзаменаційному білеті 

зазначено три питання. Якщо під час проходження курсу ви набрали 60 балів то 

маєте право не здавати екзамен вдовольнившись підсумковою оцінкою 

відповідно до кількості набраних балів. Схема переведення балів у підсумкову 

оцінку наведена в Таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

64-74 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Перелік питань до екзамену 
1. Предмет та методологія навчальної дисципліни «Історія держави та права 
України».  
2. Джерела та періодизація курсу «Історії держави та права України». 
3. Періодизація додержавного періоду. Основні соціально-економічні 
передумови виникнення державності.  
4. Община та перші соціальні норми.  
5. Становлення звичаєвого права. 
6. Неолітична революція як передумова формування державності. 
7. Скіфське царство: державний устрій, соціальна структура, форма 
правління. 
8. Основні риси скіфського права. 
9. Причини грецької колонізації Північного Причорномор'я. Типи колоній.  
10. Державний і правовий устрій античних полісів Північного Причорномор'я. 
11. Боспорське царство: особливості державного і правового устрою. 
12. Порівняльна характеристика права в античних полісах, Боспорському 
царстві та Скіфській державі. 
13. Велике переселення народів та його роль у формуванні державності у 
східних слов'ян. Утворення Київської Русі. 
14. Державний апарат та державний устрій Київської Русі. Особливості 
системи сюзеренiтету-васалiтету. 
15. Правове положення різних категорій населення Київської Русі. 
16. Податки і система мір як елементи державності Київської Русі. 
17. Джерела права та досвід кодифікації Давньоруської держави. Руська 
Правда. 
18. Особливості, основні риси та види давньоруського права. 
19. Злочини та покарання. Суд та процес у Київській Русі. 
20. Зміни в державному, соціальному та правовому устрої Русі в період 
феодальної роздробленості. Поліцентрична система управління.  
21. Особливості державного і соціального устрою Галицько-Волинського 
князівства у добу феодальної роздробленості. 
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22. Пiвденноруськi землі та золотоординське iго. Державність та військова 
організація Орди. Ярлик на княжіння. 
23. Етимологія термінів «Русь», «Україна», «Малоросія».  
24. Об'єднання пiвденно-захiдних земель пiд владою Литовського князівства.  
25. Вплив  Кревської унії, Городельського акта і Люблінської унії на 
державно-правовий статус українських земель. 
26. Державний лад українських земель у складі Литви і Польщі. Вищі і місцеві 
органи влади та управління. Магдебурзьке право в українських містах. 
27. Соціально-правове становище різних категорій населення у складі Литви і 
Польщі.  
28. Становий поділ суспільства. Законодавче закріпачення селян.  
29. Берестейська унія і її вплив на соціально-політичні процеси. 
30. Джерела права і досвід кодифікації в українських землях у складі  Литви і 
Польщі. 
31. Основні риси права в українських землях у складі Литви і Польщі.  
32. Суд і процес в українських землях у складі Литви і Польщі. 
33. Причини формування й основні етапи розвитку запорізького козацтва. 
Роль козацтва в становленні української державності. 
34. Військовий та територіальний устрій запорізьких козаків. Принципи 
формування війська. Національний, соціальний та численний склад. 
35. Система управління запорізьких козаків. Автономія та елементи 
державності. 
36. Джерела та головні риси козацького права. Злочини та покарання в 
Запорізькій Сiчi. Судові органи та їх функції.  
37. Порівняльна характеристика давньоруського, польсько-литовського права 
та права запорізьких козаків. 
38. Причини, рухові сили та підсумки народно-визвольної війни 1648-1654 рр.  
39. Зборівський мирний договір 1649 р. Білоцерківський договір 1651 р. 
Ставлення до війни різних соціальних верств. 
40. Правове оформлення переходу України під протекторат російського царя. 
Березневі статті 1654 року.  
41. Зміна державного устрою в середині ХVІІ ст. Органи влади в центрі і на 
місцях.  
42. Полково-сотенна система. Еволюція автономії (друга пол. XVII-XVIII ст.). 
43. Зміни в структурі українського суспільства після визвольної війни 1648-
1654 рр. 
44. Адміністративно-територіальний поділ українських земель після 
визвольної війни 1648-1654 рр. Андрусівський договір 1667 р. Бахчисарайський 
договір 1681 р. 
45. Конституція Пилипа Орлика: проєкт і реальність. 
46. Джерела і кодифікація права в українських землях у другій  половині ХVІІ-
ХVІІІ ст. Характеристика основних галузей права. 
47. Соціально-політичний і правовий устрій західноукраїнських земель у 
складі декількох держав з різним юридичним статусом (ХVІІ-ХІХ ст.). 
48. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у складі 
Російської імперії XIX ст. Державний апарат: вищі, центральні та місцеві 
органи влади. Інститут губернаторства. 
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49. Становий поділ суспільства. Поява нових категорій населення. Зміни у 
соціальній структурі після скасування кріпосного права. 
50. Процес реформування в Російської імперії XIX століття і його вплив на 
українські землі: селянська, військова і судова реформи. Формування елементів 
буржуазного суспільства. 
51. Структура державної влади і органів управляння в українських землях у 
складі Російської імперії (ХІХ- поч. ХХ ст.).  
52. Земська і міська реформи ХІХ ст. 
53. Формування і розвиток апарату загальної поліції. Поліцейська реформа 
1862 р. Виникнення нових поліцейських підрозділів наприкінці ХІХ ст. 
54. Формування апарату політичної поліції – жандармерії. Жандармська 
реформа 1867 р. Політичний розшук. 
55. Джерела і кодифікація права в українських землях у ХІХ - початку ХХ ст. 
56. Основні риси права у ХІХ ст., формування елементів буржуазного права. 
57. Порівняльна характеристика державно-правового розвитку українських 
земель і статусу українського населення у складі Російської та Австро-
Угорської імперій на початку ХІХ ст.  
58. Україна в умовах тривладдя та множинного суверенітету після занепаду 
Російської імперії. Зміни державності. 
59. Українська Народна Республіка доби Центральної Ради. Державне 
будівництво і Брест-Литовський мирний договір.  
60. Німецько-австрійський режим. Українська держава гетьмана П. 
Скоропадського. 
61. Соціальний бандитизм і отаманія на периферії України. Селяни-інсургенти 
(червоні, зелені, чорні). Махновщина. 
62. Українська Народна Республіка доби Директорії.  
63. Причини поразки національної державності і перемоги радянської влади 
(1917-1920 рр.).  
64. Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР). 
Організація та структура державного апарату.  
65. Проголошення об'єднання УНР і ЗУНР (22 січня 1919 р.) у єдину соборну 
державу. Причини краху. 
66. Утворення СРСР. Перебудова адміністративно територіального устрою і 
державного апарату.  
67. Еволюція державності в України у 1920-1940 рр. 
68. Державність Західної України в 20-30-ті роки. Приєднання 
західноукраїнських земель до УРСР. 
69. Німецький окупаційний режим: час, мета, система і методи управляння. 
Рух опору. 
70. Репресивний апарат радянської держави. Тоталітарні деформації 
радянського ладу в Україні. 
71. Україна після Другої світової війни. Сталінізм та неосталiнiзм у державно-
правовому будівництві. 
72. Командно-адміністративна система державного управління періоду 
«застою» (середина 1960-1980 рр.). 
73. Еволюція державного апарату (1945-1985 рр.). 
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74. Еволюція системи радянського права в Україні. Судова система. 
Реабілітація жертв політичних репресій.  
75. Передумови демократизації в Україні у 80-роки ХХ ст. Процес перебудови 
та змін у суспільно-політичному житті. 
76. Проголошення і законодавче оформлення незалежності України. 
77. Український етнос – основа формування Української незалежної держави.  
78. Українська незалежна держава 1991–2021 років: досягнення та проблеми 
розвитку нових інститутів влади.  
79. Конституція України. Конституційна реформа. Конституційний процес 
сьогодення. 
80. Українська незалежна держава 1991–2021 років: досягнення та проблеми 
реформування правової системи. Основні риси сучасного права.  
81. Українська незалежна держава 1991–2021 років: досягнення та проблеми 
реформування судової системи.  
82. Українська незалежна держава 1991–2021 років: досягнення та проблеми 
формування в Україні громадянського суспільства як прояву недержавної 
самоорганізації населення. 
83. Державна символіка в Україні. 
84. Становлення територіальної цілісності України: від договорів з Візантією 
(Х століття) до приєднання Закарпаття і Криму (ХХ століття). Сучасний 
адміністративно-територіальний устрій України. 
85. Розвиток правоохоронних органів України на сучасному етапі. 
86. Крим: еволюція форм державності і права. 
87. Еволюція форм державного устрою в Українських землях: досвід трьох 
тисячоріч. 
88. Еволюція форм правління в українських землях: від античних держав до 
сучасної держави.  
89. Становлення правової та соціальної держави в Україні. 
90. Еволюція права в українських землях: від звичайного до сучасного. 

 
Політика академічної доброчесності 

Прослухавши  цей  курс, Ви погодились виконувати положення 

принципів академічної доброчесності: 

- складати всі проміжні та фінальні завдання самостійно без допомоги 

сторонніх осіб; 

- надавати для оцінювання лише результати власної роботи; 

- не вдаватися до кроків, що можуть нечесно покращити ваші результати 

чи погіршити/покращити результати інших курсантів, студентів; 

- не публікувати відповіді на питання, що використовуються в рамках 

курсу для оцінювання знань курсантів, студентів. 
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